
 

www.rytkor.dk

Sjællandske Kor & Vokal Ensembler

Foto by Thomas Lottrup

 2019  
Julekoncerter d. 10. og 11. december
Metronomen & Mantziusgården kl. 19:30 (www.billet.dk)  

 
 2020 
 

Sæsonstart d. 27. 28. 29. januar 
Familiekoret,  

Birkerød Blues og Gospelkor,  
Cph. Vocal Ensemble,  

Nordsjællands Vokal Ensemble,  
Vocal Songsters, 

MIF-koret 
 

Kurser, workshops og foredrag 
BabySang & ModerYoga,  

Master Class Sang 
Instrumental undervisning 

Tredags Retræte - sang, yoga og meditation 
Foredrag - sang, motorik og læring 

 
Forårskoncerter d. 20. og 26. maj 

Mantziusgården og Metronomen kl. 19:30  (www.billet.dk)  



www.rytkor.dk

Oplev glæden ved at synge !
 
Familiekoret/Juniorkoret 
Familiekoret er for alle børn, forældre og bedsteforældre, som har lyst til at 
synge sammen og nyde sang, rytmik og bevægelse. Vi synger fortrinsvis på 
dansk, men sproget er af mindre vigtighed, da glæden ved sang, musik og 
bevægelse er i fokus. Det anbefales at børnene er fra 6 år og opefter. (Ju-
niorkoret fra ca. 9 år) Øver mandage kl. 17:00-17:45/17:45-18:30 (Bistrup- 
skolen Musik, Birkerød).  
 
Birkerød Gospelkor
Birkerød Gospelkor synger et bredt repertoire af blues, gospel og soul. Her 
er plads til alle, der kan lide at synge. Det vigtigste er, at man tør bruge sin 
stemme og har lyst til at synge med andre. Det sangtekniske kommer hen 
ad vejen. Øver onsdage kl. 17:15-19:00 (Bistrupskolen Musik, Birkerød).  

Nordsjællands Vokal Ensemble
Ensemblet synger soulfuld pop, kammerjazz og smukke, danske klassikere. 
Ensemblet er for let øvede til øvede, og stemmegrupperne er små. Øver 
onsdage kl. 19:15-21:15 (Bistrupskolen Musik, Birkerød).  

Copenhagen Vocal Ensemble 
Ensemblet er for let øvede til øvede, og synger soul, pop, r-n-b. Der er 
stemmefordelingsprøve forud for optagelse i koret og det er en fordel at 
have nogen korerfaring, da stemmegrupperne er små. Øver tirsdage kl. 
18:00-20:00 (Brofogedvej 10 Kbh. N.)

The Vocal Songsters
The Vocal Songsters er et øvet kor på højt niveau, hvor der synges et 
blandet repertoire i stilarterne jazz, soul, gospel og pop. Koret optræder 
selvstændigt. Øver tirsdage kl. 20:00-22:00 (Brofogedvej 10, Kbh. N./efter 
aftale).

Music In Favor Koret 
Koret er for øvede sangere og synger originale nye værker af danske og 
internationale komponister. Koret optræder ved MIF-koncerter og events.  
Øver tirsdage kl. 20:00-22:00 (Brofogedvej 10. Kbh. N.).
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Master Class Workshops   
Grundlæggende og specifikke sangteknikker med øvelser for korsangere 
og solister, der virker her og nu samt opgaver, som egner sig til deltager-
nes videre arbejde. Workshoppen henvender sig til dig, som vil have styr 
på stemmen, støtten, vejrtrækningen, nervøsiteten, og produktion af de 
mest grundlæggende stemmekvaliteter. Biblioteket, Birkerød.
I + II fredag og lørdag 6.-7. marts kl. 17:00-20:00/10:00-14:00 
III fredag og lørdag 27.-28. marts kl. 17:00-20:00/10:00-14:00
 
BabySang & ModerYoga 
Her får du, dit barn og din modergruppe babysang, vejrtræknings, medita-
tions og yoga-øvelser, samt baby-zoneterapi, fysioterapeutiske og moto-
riske træningsprogrammer, der alle er designede til at sætte gang i krop-
pen, stimulere energisystemet, aktivere bindevævet og giver dig øvelser 
og sange, du kan bruge sammen med din baby.  
Mandage 12:45-13:30 Spejlsalen Mantziusgården, Birkerød.
 
Retræte - Sang, lyd, yoga og meditation  
Kom helt tæt på dig selv og dit indre væren med yin yoga, dit personlige 
udtryk med stemme-lyd arbejde og dine iboende styrker med meditati-
on. Fokuser på dig selv og på den praksis, der her og nu stiller skarpt på 
hvad, der er mest nærende for dig.  
Bededagene fredag, lørdag og søndag 8.-9.-10. maj.

Solosang instrumental 
Solosang-teknik med fokus på din vejrtrækning, intonation, pitching, støt-
te, puls, grounding, frasering, fortolkning eller improvisation og dit helt per-
sonlige udtryk. Se hjemmesiden for yderligere information.

Akkompagner din sang på klaver eller guitar 
Tilrettelægges efter holdet og efter hvilke forkundskaber den enkelte 
deltager har. Se hjemmesiden for yderligere information.  

Oplev glæden ved at synge !
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Foredrag 
Kunsten Kan! – Sang, motorik og læring. Foredrag og praktisk 
debatoplæg om integreret læring. (www.billet.dk).  
Søndag d. 2. februar kl. 15:30 Spejlsalen, Birkerød. 

 
 

Forårskoncerter d. 20. og 26. maj 
Mantziusgården og Metronomen kl. 19:30   

www.billet.dk 

Korledelse 
Korene er under ledelse af stifter, sanger, kapelmester og komponist 
Manuela Lærke der dirigerer og arrangerer for korforeningen. Manuela 
har indspillet og turneret med danske og internationale musikere 
på 5 albums og har igennem to årtier arbejdet som projektleder 
på skoleworkshops, events samt leder- og personalekurser med 
temaeerne sang, stemme, komposition og udvikling. 
 

Book et kor:  
kontakt@rytkor.dk eller ring: 93 86 36 11 
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